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dawczego, Rady Państwa, Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Rzeczypospolitej i Komisji Specjalnej, oraz określenie zasad dokonywania zmian co do
tych części wymaga zgody Rady Państwa .
3. Rada Ministrów może prz enie ść, uprawnienia,
wymienione w ust. l, na Ministra Fina nsów.

Art. 6. Wykonanie ustawy porucza
Prezesowi Rady Ministrów oraz
ministrom.

l. U powctŻnia Się R adę Ministrów do
za zg o d ą Rady P aństwa zasad dokonywan ia zmian w budżetach t erenowych, trybu wykonywania tych budżętów i . uchwalan ia d oda tkowych budże 
tów terenowyc h .
2. Przepis a rt. 4 ust. 3 s tos uj e się odpowiednio.

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut

Ad. 5.

się

Państwa,

Art. 7.
nia 1!}51 r.

Ustawa wchodzi w

życie

Radzie

właściwym

z dniem 1 stycz-

określenia

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz
Minister FiI!ansów: K. Dqbrowski

526

...

<.

USTAWA
z dnia 30 g rudnia 1950 r.
o zmianie g ranic województw krakowskiego i katl:?widdego.

A rt. 1. Z województwa krakowskiego
powiat m iejski B iał a Krakowska i wł ącza
woj ewództw"a katow ickiego.

się

wyłącza
się

g o do

Art. 3.
ni a 1951 r.

Ustawa wchodzi w

życie

z dniem 1 stycz-

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Art. 2. VJykonan1e ustawy p c-rucza
wi Rady Ministrów.

się

PrezesoPrezps Rady Mlnistrów: J. Cyranldewicz

527
USTAWA
z dnia 30 grudnia 1950 r.
o utworzeniu Funduszu Remcntów
ATt. 1. 1. Tworzy si ę Fundusz Remontów Mł ynów
Gospodarczych, zwany d alej Funduszem.
2. Fundusz p rzezna czony jest na pokrywanie
kosztów remontu młynów ·i kas zarń gospodarczych .
Art. 2. 1. Dochód Funduszu tworzą wplaty cżęś
ci o pła t, pobieranych za przemiał gospodarczy, wnoszo- .
ne przez osoby, prowad zące młyny i kaszarnie gospodarcze.
2. Wysok ość wpłat, tryb i te rminy ich wnoszenia
okr2f:li Minister H andlu Wewnętrznego.
3. Minister Handlu Wewnętl'znego może w drodze zarządzenia:
1)

w prowadzić

w
2)

obowiązek

wnoszeni.a

opłat

i

wpłat

zb ożu ,

zwoln ić całkowicie lub cz ęś ciowo prz e miał, dokonY'wany przez niektóre kategorie. osób, prowad z ą 
cych gospodarstwa r olne, od tej . cz ęści opłat, któ:ni przypada n,a rzecz Funduszu,

Ar t. 3. Wphty n3 rzecZl"'JndU3ZU ul egają odliczen'L1 p r2;y ustalanlU" pocishwy .cio wji1n:aru pDdaików :
obrotowego . i d ochodowego.

Młynów

Gospodarczych.

Art. 4. Nie uiszczone w termini'e wpłaty na Fundusz p odleg ają przymusowemu ści ągnięci u w trybie
egzekucji admin istracy jnej.
Art. 5. Minister Handlu Wewnętrznego w poro:i:umieniu z Minis trem F in",nsów i za zgodą Przewodniczącego Pa ństw ow ej Komi s ji Planowania GQspedarczego okr e śli organy, powołalle do administrowania l nadzorowania Fund usz u , zakres wlasciwości tych organów; tryb;' włączania Funduszu do programu finansnwe go narodowego pl:m u gospod arczego oraz zasady
i tryb zu±ycia F'unduszu na remonty.
Ad. 6.

F undusz jes t lokowany w Blnlal Rolnym.

Art. 7. Wykonanie ustawy .porucza
Handlu W e wn ęt r zneg o .
Art. 8.
nia 1951 r.

Ustawa wchodzi w

życie

się

z dn iem 1 stycz-

Prezydent Rzecz ypospolitej: B. 13icru l
Prezes Rady Mini s trów:
Mini s ter Handlu

j

Cy ranA iewicz'

We w nętrz ne90 :

lVl:in :strowi

T. Dielllch

